
 
 

 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

’t LEF (Leiden Education Fieldlab) zoekt: 

Gastvrouw/heer en ondersteuner 
 
0,4 fte start (maart 2019) in overleg 
Heb jij LEF? 
We zijn op zoek naar versterking met een 
gastvrouw/heer en ondersteuner die zich 
volledig richt op de ondersteuning van de 
programmering van ’t LEF. Samen met het 
programmateam is de gastvrouw/heer en 
ondersteuner het gezicht van ’t LEF. De 
aanstelling wordt daarmee ook flexibel ingezet 
kan verspreid zijn over de week. 
 
‘t LEF 
In Leiden hebben we een verlangen: het 
realiseren van een creatieve broedplaats waar 
Leidse onderwijsprofessionals elkaar sector 
overstijgend ontmoeten op verschillende 
kernactiviteiten zoals onderwijs geven, leraren 
opleiden en innoveren.  
Een ruimte voor onderwijs ondernemerschap, 
onderwijsinitiatieven van groepen leraren, 
onderzoekers, studenten en organisaties die 
met onderwijs samenwerken. Een soort  ‘seats-
to-meet’ en ‘innovatielab’ waar 
onderwijsprofessionals werken en kennisdelen 
met elkaar, onderzoeken en experimenteren 
met vragen uit het Leidse onderwijsveld. Een 
fijne plek om te werken en te zijn. Een plek van 
ons allemaal.  
 
Onderwijs is avontuur en wij zijn samen deze 
creatieve broedplaats aan het realiseren op 
locatie Kennedylaan 1 in Leiden. 
 
Partners 
In ’t LEF werken we samen met: Hogeschool 
Leiden, PROO Leiden, SCOL, mboRijnland, 
ICLON Universiteit Leiden, Leonardo Da Vinci 
scholengroep, gemeente Leiden, Microsoft, 
Technolab, Naturalis en de Leidse Aanpak. Van 
kinderopvang tot aan Universiteit en musea. 
Met deze partners hebben we een stuurgroep en 
een programmateam ingericht wat nu nog 
wordt aangestuurd door een projectleider.  

Profiel 
We zoeken iemand met 
- Passie voor onderwijs 
- Vaardigheden om pro-actief te handelen,  

flexibel te zijn, te onderzoeken, te pionieren en 
te bouwen aan ‘t LEF 

- Ervaring als ondersteuner 
- Ervaring met relatiemanagement binnen de 

educatieve sector 
- Ervaring met zelfstandige bedrijfsvoering 

(administratief en organisatorisch) 
- HBO werk- en denkniveau 
- Capaciteit om snel te schakelen tussen 

verschillende werkzaamheden, 
inhoudsgebieden en mensen 

- Capaciteit om creatief te denken in 
oplossingen 

Kortom het ondersteunen én uitdragen van het 
programma van ’t LEF.  
 
Werk 
De gastvrouw/heer en ondersteuner is 
verantwoordelijk voor de praktische 
voorbereiding en ondersteuning van de 
programmering van ’t LEF en het ontvangen van 
de deelnemers.  
 
Heb jij zin om deze functie te gaan bekleden en 
sluit jouw ervaring en achtergrond aan bij de 
uitdaging en het profiel, reageer dan kernachtig 
en op persoonlijke wijze. Reacties kun je uiterlijk 
25 februari 2019 mailen aan Sanne van der 
Linden, projectleider ’t LEF, via 
linden.vd.s@hsleiden.nl  
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het project duurt 3 jaar en de 
arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor 
bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden, 
verlenging is mogelijk bij goed functioneren.  
Detachering via een Leidse Onderwijsinstelling is 
een mogelijkheid. 

 


